De nieuwsbrief De Ouder-Apollonia 2019-2020

Jaargang 6, nummer 2

Winter en een nieuw jaar!

Elk schooljaar ben ik weer verbaasd over de tijd die zo snel voorbij gaat, de kerstvakantie
staat al weer voor de deur. Afgelopen maanden hadden we een rooster dat beter zou
moeten zijn. Op dit moment dat ik deze regels schrijf zit er een roosterexpert van GP-Untis
op mijn kamer om het nieuwe rooster vanaf maandag 27 januari te maken. Dit doet hij
samen met Mw. Yvette Kooi, zij heeft het rooster overgenomen van de vorige roosteraar. Ik
hoop van harte dat het een aantal verbeteringen op gaat leveren. We merken dat het Office
365 pakket nog niet door alle leerlingen gebruikt wordt, dat is jammer de applicaties uit dit
pakket zijn gratis. Op school schenken we veel aandacht aan het inloggen in dit systeem, het
zou fijn zijn als u thuis ook uw kind hierbij ondersteuning biedt.
De afgelopen periode zijn de leerlingen van de bovenbouw naar de IDFA geweest en
hebben daar genoten van de documentaires die in Tuschinski vertoond werden. Ook hebben
we de eerste integrale toetsweek achter de rug, die wij nu aan het evalueren zijn. En de
komende drie weken zijn er nog veel activiteiten op school voor de leerlingen en voor ons
team.
Ik wens u alvast fijne kerstdagen en een mooie start van het nieuwe jaar 2020 en we zullen
uw kind weer op school verwelkomen op maandag 6 januari 2020.

Met vriendelijke groet,
Mw. Gerda Heringa
Directeur De Apollo
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Missie De Apollo:
De Apollo biedt leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben in een kleine veilige
setting, de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige,
verantwoordelijke en mondige mensen. Ons onderwijs heeft tot doel dat de leerlingen
kunnen doorstromen naar passend vervolgonderwijs en dat de leerlingen zijn toegerust om
optimaal te functioneren in de maatschappij.
Visie De Apollo:
Onze uitgangspunten zijn
 Veiligheid,
 Leren in kleine klassen,
 Een éénduidige aanpak,
 Positieve en voorspelbare benadering,
 Maatwerk op didactisch en pedagogisch gebied,
 Ontwikkeling van sociale vaardigheden.
 Ondersteuning in de klas
 Ouderparticipatie

De waarden van De Apollo:

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De medewerkers
Vakantieregeling 2019-2020
Planning tot de kerstvakantie 2019
Planning na de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie 2020
Facturen vrijwillige ouderbijdrage en schoolkampen 2019-2020
Aanschaf laptops
Office 365 voor alle leerlingen van De Apollo
Wachtwoord vergeten door leerlingen
Van de ouderraad
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1. De medewerkers
Jammer genoeg gaat het nog niet voldoende vooruit met de gezondheid van Mw. Angela de
Wit, onze docent handvaardigheid, tot de kersvakantie worden haar lessen aan leerjaar 2
overgenomen door dhr. Toon Kreijns. De eerste twee lesuren van haar lessen op de
maandag en de vrijdag vervallen.
2. Vakantieregeling 2019-2020
Duur
Kerstvakantie
21-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie
15-02-2020 t/m 23-02-2020
Goede Vrijdag en Pasen
10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie
23-04-2020 t/m 05-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 24-05-2020
2e Pinksterdag
01-06-2020
Zomervakantie
04-07-2020 t/m 18-08 -2020
1e schooldag leerlingen
19-08-2020

3. Planning tot de kerstvakantie 2019-2020
De komende drie weken zijn er veel activiteiten op school:
Maandag 2 december: rapportvergaderingen, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Dinsdag 3 december: rapportvergaderingen, alle leerlingen zijn om 14.00 uur vrij
Woensdag 4 december tot dinsdag 10 december via Magister kunt u zich aanmelden voor
de tafeltjesmiddag/avond van 12 december.
Vrijdag 6 december tot en met dinsdag 10 december uitdelen rapporten leerjaar 1 en 2
aan ouders/verzorgers en leerlingen op uitnodiging van de mentor.
Donderdag 12 december: tafeltjesmiddag en avond van 15.30-21.00 uur; op deze avond
ook uitleg door dhr. Arne van Steenis over Magister en Office 365 in lokaal 0.8. In dit lokaal
kunt u ook digitaal de oudertevredenheidsenquête invullen.
Donderdag 12 december en vrijdag 13 december: Bureau Horizon geeft workshops over
Drank en verslaving aan leerjaar 3.
Vrijdag 13 december: Paarse Vrijdag: is een dag waarop mensen door het dragen van de
kleur paars hun solidariteit tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender
jongeren. De Apollo doet mee met deze actie.
Maandag 16 en dinsdag 17 december: uitdelen rapporten leerjaar 3 en 4 aan
ouders/verzorgers en leerlingen op uitnodiging van de mentoren.
Donderdag 19 december: Leerlingen van leerjaar 1 en 2 om 14.00 uur vrij.
Leerjaar 1 heeft van 17.30-19:00 uur kerstdiner op school.
Leerjaar 2 heeft van 17:30-19:30 uur kerstdiner op school
Vrijdag 20 december: Leerlingen van leerjaar 1 en 2 zijn vrij. De leerlingen van leerjaar 3 en
4 hebben van 10.00-12.00 uur de kerstkeuze-ochtend.
De school is om 13.30 uur gesloten.
Maandag 6 januari 2020: start van de lessen volgens rooster

Ouder-Apollonia, jaargang 6, nummer 2

Met opmerkingen [KG1]: Aanpassen.

4. Planning na de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie 2020

JAARPLANNING de Apollo 2019-2020
Week
2

lesweek (1/2 trimester) Datum Dag
4

6-jan
7-jan
9-jan

ww.3-5

ww.3-6

5

ww. 4-1
7

ww.4-2

7

ww.4-3
9

11-jan
12-jan
14-jan

9

ww.4-4
10

ma
di 15.00 uur Nieuwjaars
Bijeenkomst team
do 19.30 uur-21.00 uur
Infoavond pakketkeuze lj 2 T
/ 3H
za
zo
di 16.00 uur- 19.30 uur Open
dag

18-jan
19-jan
22-jan

za
zo
wo 08.45 - 12.00 uur
Badmintontoernooi leerjaar
2 + begeleiding leerlingen
4LO2

23-jan

do 19.30-21.00 uur Informatie
avond
za
zo Start nieuw rooster
ma SE week leerjaar 4 SE 5

25-jan
26-jan
27-jan

di

29-jan

wo SE week leerjaar 4 SE 5

30-jan

do Onderwijs Staking?
SE week leerjaar 4 SE 5

31-jan

vr

1-feb
2-feb
8-feb
9-feb
10-feb

15-feb
16-feb
17-feb
18-feb
19-feb
20-feb
21-feb
22-feb
23-feb
24-feb
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Leerlingen

Ouder/verzorgers

Leerlingen om 14 uur
vrij
19.30 uur-21.00 uur
Infoavond pakketkeuze
lj 2 T / 3H

19.30 uur-21.00 uur
Infoavond pakketkeuze lj 2
T / 3H

Leerlingen vanaf 14 uur
vrij.
Sommige leerlingen
werken mee met de
Open dag.

08.45 - 12.00 uur
Badmintontoernooi
leerjaar 2 + begeleiding
leerlingen 4LO2
Nieuwe ouders/verzorgers
2020-2021

SE week leerjaar 4 SE
5
SE week leerjaar 4 SE 5
SE week leerjaar 4 SE
Bliksemstage JINC lj 1 en 2 5
MBO carroussel leerjaar 3 Bliksemstage JINC lj 1
19.30-21.30 uur Ouderraad en 2
MBO
carroussel leerjaar 3

28-jan

11-feb

8

Activiteit

Onderwijs Staking?
SE week leerjaar 4 SE 5

SE week leerjaar 4 SE
5
SE week leerjaar 4 SE
5
Lessen leerjaar 1,2,3?
SE week leerjaar 4 SE
5
Lessen leerjaar 1,2,3?

za
zo PBS-thema Valentijn
za
zo PBS-thema Valentijn
ma Inschrijven herkansingen lj 4 Inschrijven
herkansingen leerjaar 4
di

15:00 examinatorenoverleg
leerjaar 4-examendocenten

za
zo
ma Voorjaarsvakantie
di
wo
do
vr
za
zo
ma Start lessen volgens rooster

19.30-21.30 uur
Ouderraad

5. Workshop leerjaar 3 door Bureau Horizon

Drank en verslaving "Keuzes & kansen"
Wat: Interactieve theaterworkshop over alcohol- en drugsmisbruik.
Doel: De doelgroep laten zien wat de gevolgen kunnen zijn van het maken van verkeerde
keuzes. We richten ons op drank- en drugsgebruik. Een belangrijk onderdeel is de grote
invloed van anderen op onze keuzes. Jouw kans is jouw eigen keuze.
Voor wie: Deze interactieve workshop is zeer geschikt voor de hogere klassen van het
Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Onderwijs.

Beschrijving van de workshop

Jim is een zeer getalenteerde tekenaar. Hij wil graag naar de kunstacademie en maakt ook
zeker kans om toegelaten te worden. Hij moet daarvoor wel zijn examen halen en werk
insturen voor het toelatingsexamen. Jim werkt er hard voor, tot er een nieuw meisje in de
klas komt, Cynthia. Cynthia ziet in Jim een kans om binnen te dringen in haar nieuwe klas.
Ze sleept Jim mee het uitgaansleven in en verleidt hem met mooie praatjes over grote
kansen om als cd-ontwerper, via haar contacten, direct veel geld te verdienen. Jim verliest
de controle, hij luistert niet meer naar de waarschuwingen van zijn vriendin Lisa en zijn beste
vriend David en door overmatig drank- en drugsgebruik vergooit hij zijn kansen voor de
toekomst.
Na dit aangrijpende theaterstuk gaan de acteurs onder leiding van de workshopleider in
gesprek met de leerlingen. De acteurs vragen de toeschouwers om tips voor hun personage
om de glijdende schaal waarin Jim terecht is gekomen te stoppen. Alle aangedragen
adviezen komen via improvisaties aan bod. De leerlingen krijgen de kans om actief over de
situaties na te denken. Ze krijgen de regie en de mogelijkheid om de vastgelopen situatie ten
goede te keren.
De workshopleider maakt aan het einde van de workshop een koppeling met de situatie
waarin de leerlingen zelf zitten: Een periode in hun leven waarin zij keuzes maken die
mogelijk gevolgen hebben voor de rest van hun schoolcarrière en toekomst. Op een
respectvolle en speelse wijze krijgen de leerlingen de kans om na te denken over de
mogelijke gevolgen van overmatig dranken drugsgebruik en krijgen zij inzicht in de factoren
die van invloed zijn op hun gedrag en keuzes.
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6. Facturen schoolbijdrage en schoolkampen 2019-2020(herhaald bericht)
Alle ouders en/of verzorgers ontvangen komende week 2 facturen: één voor het betalen van
de schoolbijdrage en één voor het betalen van het meerdaagse schoolreisje. Ouders die een
machtiging hebben afgeven ontvangen wel een factuur. Hierop staat aangegeven dat er een
machtiging is afgegeven voor een automatische incasso voor 1 of 4 termijnen.
Op de factuur van de schoolreis staat de volgende melding:
 ‘Mocht u in gedeeltes willen betalen dan kunt u dit aanvragen bij de administratie
van de Apollo ( apollo@deapollo.nl)’.
Ook voor andere vragen over de facturen kunnen ouders en/of verzorgers een mail sturen
naar de administratie van de school.
7. Aanschaf laptops (herhaald bericht)
De webshop om een laptop aan te schaffen is het hele schooljaar geopend. De link is:
deapollo.studywise.nl
Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 hebben een laptop nodig. De leerlingen van de andere
leerjaren kunnen natuurlijk ook een laptop via deze webshop aanschaffen.

8. Office 365 voor De Apollo- leerlingen (aangepast bericht)
Elke leerling van De Apollo heeft de mogelijkheid om thuis en op school in Office 365 te
werken. Leerlingen kunnen gebruik maken van de diverse applicaties, zoals Outlook voor
hun email, maar ook Word, PowerPoint en Excel. De mails die via Magister gestuurd
worden, ontvangen alle leerlingen in hun office 365 omgeving. Dus via mijn.deapollo.nl of
mijn.zaam.nl. Het gebruik van deze applicaties is gratis voor onze leerlingen!
De leerlingen hebben tijdens de ITTL-of mentorles geleerd om in te loggen in hun online
omgeving die vanuit de school en elke andere plek met internet bereikbaar is. Om in deze
omgeving te komen moeten leerlingen inloggen op mijn.zaam.nl of

mijn.deapollo.nl, dit kunnen leerlingen doen met hun gebruikersnaam die tevens dienst
doet als hun emailadres.
z+leerlingnummer@zaam.nl voorbeeld: z123456@zaam.nl
De omgeving die de leerling ziet is een tegeltjesstructuur zoals bij deze foto:

Eenmaal in de omgeving kan iedere leerling van ZAAM naast het gebruik van de Office
online applicaties de Office 2016 applicaties downloaden voor nog meer functionaliteit. Dit
kan per leerling op vijf apparaten geïnstalleerd worden.
Hieronder volgen een aantal links met uitleg over het gebruik van de ZAAM Office 365
omgeving en ook de instructie om de Office 2016 programma's te installeren op uw device.


Link met instructie filmpje met uitleg over de ZAAM Office 365 omgeving:
https://www.youtube.com/watch?v=duTo0qNmAgc&feature=youtu.be



Link van Microsoft met uitleg over alle Office 365 producten voor scholen en
studenten:
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https://support.office.com/nl-nl/article/snel-aan-de-slag-met-office-25f909da-3e76443d94f4-6cdf7dedc51e?ui=nl-NL&rs=nlNL&ad=NL#ID0EAADAAA=Thuisgebruik_en_Studenten


Link om naar handleiding voor het downloaden van de Office 2016 applicaties:
https://stichtingzaammy.sharepoint.com/:w:/g/personal/mnoe_zaam_nl/EZ05OZEk6PxJidk7XcKz5IQB1BH
9txQfZj_ZaX8okzOT0Q?e=WpAl8O



Switch instructie:
https://stichtingzaam-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mnoe_zaam_nl/EebEdenuzlCvMlJMN3hXYcBADvkHg4xpCixHFAd1VCeuQ?e=i0ebfE

Heel veel plezier met je nieuwe ZAAM-Office 365 omgeving!
9. Wachtwoord vergeten voor leerlingen (iets aangepast bericht)
STAP 1: Wanneer je het wachtwoord niet meer weet, ga dan via een apparaat met internet,
(bijvoorbeeld je mobiel met 3of 4 g internet) naar mijn.zaam.nl of

mijn.deapollo.nl
STAP 2: Voer je leerlingnummer in (voorbeeld z12345@zaam.nl) klik op volgende. Wanneer
je je leerlingnummer niet meer weet, deze staat ook als stamnummer in je Magister
STAP3: Daarna klik je op wachtwoord vergeten en volg je de stappen zoals aangegeven. Je
wordt nu gevraagd naar de antwoorden van de beveiligingsvragen die je eerder hebt
ingevoerd of om herstel via je 06-nummer of een ander e-mailadres.
STAP 4: Wanneer je dit hebt gedaan moet je een nieuw wachtwoord instellen en heb je weer
toegang tot je account. Mocht er staan dat je account vergrendeld is, dan heb je 4x een
verkeerd wachtwoord in getoetst. Na een half uur kan je het weer proberen. Mocht het dan
nog niet lukken dan moet je contact zoeken met de systeembeheerder.
STAP 5: Met dit nieuwe wachtwoord kun je inloggen in jouw ZAAM/APOLLO-omgeving en is
tevens je aanmelding voor het WIFI-netwerk op school.
STAP 6: Er is nu ook een tegel om je wachtwoord te resetten.
10. Van de ouderraad
Mocht u contact willen zoeken met de ouderraad van De Apollo, dan kan dit via dit
mailadres: ouderraad@deapollo.nl
11. Vuurwerk in en rond de school (uit brief d.d. 16-10-2019)
Het is bijna toegestaan om 1 dag legaal vuurwerk af te steken, maar nu nog niet!
Onderstaande brief blijft actueel. Vuurwerk heeft een grote aantrekkingskracht op
onze leerlingen, op dit moment is het afsteken van vuurwerk illegaal en zullen wij
streng optreden als deze regel wordt overtreden.
Jullie ontvangen onze brief aangaande vuurwerk erg vroeg dit schooljaar. Rond de school
wordt al vuurwerk afgestoken. In sommige gevallen ook verboden vuurwerk als cobra’s en
nitraatbommen. Hieronder kort de regels.
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Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag je vuurwerk afsteken. Valt een van
de verkoopdagen (29, 30 en 31 december) op een zondag? Dan mag er op die dag geen
vuurwerk worden verkocht. Het is dan wel toegestaan vuurwerk te kopen op 28 december.
Je mag geen vuurwerk op de openbare weg bij je hebben vóór en ná de verkoopdagen.
Dit betekent dat het in bezit hebben, verkopen of afsteken van vuurwerk op andere dagen
verboden is.
Op de Apollo hanteren we de volgende regels:





Je mag geen vuurwerk, alle categorieën, meenemen naar school. Mochten we
vuurwerk aantreffen dan zullen we en je ouders maar ook de politie op de hoogte
stellen.
In de buurt van de school mag je geen vuurwerk, alle categorieën, verkopen of
afsteken. Als dit gebeurt wordt er door school aangifte gedaan bij de politie.
De leerling die vuurwerk, alle categorieën, bij zich heeft, verkoopt of afsteekt wordt
extern geschorst.

Ik hoop dat jullie begrijpen dat deze regels ervoor zijn om de veiligheid in en om de school te
vergroten. Ik ga er dan ook vanuit dat jullie je hieraan houden.
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